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 סחר במטבעות קריפטוגרפים כבר לא וירטואלי  -מבזק מס

ה מדת רשות המסים לפיה רווח מעליית ערך של מטבע וירטואלי חייבת במס באה לידי ביטוי לאחרונה בפעולות אכיפע

מהלך  רפים.גקריפטו הכוללות פנייה אל אלפי ישראלים אשר לגביהם קיים מידע כי הם סוחרים במטבעות אקטיביות

 ך האנונימיות וחושף את המשקיעים לתשלומי מס משמעותיים. שכזה מסיר למעשה את מס

 

 מה זה מטבע וירטואלי? 

ת באמצעות תוכנה מטבע וירטואלי הוא רשומה ממוחשבת בקובץ ציבורי המכונה "שרשרת בלוקים". רשומה זו מנוהל

ך שסכום שהועבר במסגרת הפעולה אכן ל פעולה תבוצע באופן תקין כמערכת הממוחשבת מבטיחה כי כהמכונה "ארנק". ה

נם מופקים או מנוהלים ע"י מדינה או בנק מרכזי של מדינה נגרע מ"ארנק" המקור ומתווסף ל"ארנק" היעד. המטבעות אי

עות )הצפנה( ותהליך הנפקת המטב נוני קריפטוגרפיההמבוססים על מנג כלשהיא אלא באמצעות תהליכים ממוחשבים

טבעות הנפוצים משמשים כסחורה ספקולטיבית להשקעה והשימוש בהם כאמצעי תשלום עדיין נקרא "כרייה". כיום, המ

 אד. מוגבל מ

 

 מטבע או נכס? 

מסלול השקעה, יש , המהווה באופיו לשאלה האם המטבעות הווירטואליים מהווים מטבע לגיטימי או לחילופין "נכס"

ר במטבע שכזה. להמחשה, באם המטבע הווירטואלי ייחשב שיוטל על הרווח המופק ממסח חשיבות משמעותית לעניין המס

פקודת מס סעיפי  הוראותפרשי שער" אשר פטורים ממס, בידי יחיד, בהתאם למטבע, אזי עליית ערך בשוויו תחשב כ"ה

אזי הרווח שנוצר מעליית ה כי המטבע הווירטואלי הינו "נכס" נקודת הנחדה ונצא מ. לעומת זאת, במיוהתקנות הכנסה

של מס שולי ולהגיע לשיעור  25%חייב במס בהתאם לאופי ההשקעה ויכול להתחיל )בידי יחיד( משיעור מס של ערכו יהיה 

 )לא כולל מס יסף(.  47%עד 

 

 עמדת רשות המיסים והליכי אכיפה

ר לרווח המופק מהמסחר סים חוזר מקצועי המבהיר את עמדתה בכל הקשוהמ פרסמה רשות 2018בחודש פברואר 

סים להגדרת ם. לשם בחינת מעמדו של המטבע הווירטואלי כ"מטבע" או כ"נכס" מפנה רשות המבמטבעות הווירטואליי

הוא  ראליש )"החוק"(. בהתאם לחוק, המטבע היחידי במדינת 2010 –"מטבע חוץ" בחוק בנק ישראל, תש"ע  -בע" ו "מט

כסף או מעות שהם הילך חוקי  שראל.  החוק גם מגדיר "מטבע חוץ" כ "שטריהשקל החדש או מטבע אחר שינפיק בנק י

ע חוץ יכול להיות רק "שטרי כסף או מעות" ולכן סים מטבבמדינת חוץ ואינם הילך חוקי בישראל". לגישת רשות המ

טואליים אינם ך חוקי" במדינת חוץ. לכן, המטבעות הוויר"היליות בהכרח מדובר במשהו מוחשי, מה גם שהם חייבים לה
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סים למעשה קובעת כי כל רווח ממימוש עליית ערך במטבע ים. כפועל יוצא, רשות המבגדר מטבע לשיטת רשות המיס

 לפקודה מכיוון ש "יצא נכס מרשותו של אדם..."  88ייב במס מכוח סעיף וירטואלי ח

 

ט ד"ר ש. בורנשטיין לצדד בעמדת רשות מחוזי בעניין נועם קופל בו החליט השופ פס"ד פורסםבהקשר זה נציין שהשבוע 

ירה שבעתיד, ככל סים כפי שהוזכרה לעיל. יחד עם זאת נציין שבפס"ד השופט מזכיר באמרת אגב שישנה אפשרות סבהמ

ממכירת מטבע ווירטואלי הרווח נה כי ויהיו שינויים במדיניות המונהגת כלפי המטבע על ידי המדינה, יכול ותתקבל הטע

 תסווג  כהפרשי שער הפטורים ממס. 

 משפט המחוזי שאינו מהווה הלכה מחייבת. בר בפס"ד של בית הכמו כן נזכיר שמדו

יחד עם זאת, ישנה אפשרות שהמסחר במטבעות הווירטואליים יגיע לכדי פעילות עסקית בידי אותו אדם הסוחר בהם ועל 

בנוסף ( 3%)לא כולל מס יסף בשיעור של  47%בוהים )מס שולי( היכולים להגיע עד לכדי ג ורי מסלו שיעאותו רווח יחו

 שלומי ביטוח לאומי. להשלכות בהיבטי מע"מ ות

 

סים מתייחסת גם לאפשרות של תשלום תמורה עבור נכס או שירות באמצעות המטבעות הווירטואליים, וקובעת רשות המ

 הנקוב של המטבע הווירטואלי.  ילופין את המחירגן או לחכי יראו כתמורה את השווי ההו

 

וקובעת כי בעת שחלוף נוצר למעשה אירוע מס וקמה  סים גם לשחלוף של מטבעות אחד בשניבחוזר מתייחסת רשות המ

מהשחלוף. גישה שכזו היא מרחיקת לכת מכיוון שיש קושי ממשי בתחום המטבעות על הרווח שנוצר כתוצאה  חבות במס

 לזהות את השווי של המטבע כאשר ההמרה היא בדרך של שחלוף במטבע אחר.  רטואלייםהווי

 

ורים בתחום המטבעות הווירטואליים. לפי סים פועלת במאמץ רב בכדי לאתר משקיעים, סוחרים וככאמור, רשות המ

ב אחר סים, המאמץ בא לידי ביטוי בדרכים מגוונות ויצירתיות, לרבות במעקעורים בפעילות רשות המגורמים המ

וירטואליים, הצלבות מידע מתוחכמות בין חים במסחר במטבעות הוהמשקיעים ברשתות החברתיות ובפורומים המתמ

 ונות דרכם מתנהל המסחר.מידע שמגיע ממקורות שונים ואף איסוף מידע על המשקיעים מפלטפורמות המסחר הש

בעלי פוטנציאל לרווח ממסחר כאמור, וכפי סים רשימה משמעותית של ישראלים אשר מאמצים אלו העניקו לרשות המ

ונות אשר חלקן כוללות דרישה לדיווח נקודתי ומצומצם יחסית רק לגבי תחום פעילות שציינו נשלחו אליהם פניות ש

   י מפורט.ח שנתאף דרישה להגשת דו המטבעות הווירטואליים וחלקן כוללות
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